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GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Bevrijdingskapel in Meimaand - Mariamaand.
De vrienden brengen de lamme man via het dak bij Jezus.

De Heilige Geest

De wind blaast waarheen hij wil,
soms als een storm, soms ook heel stil.

We zien hem niet komen, we zien hem niet gaan…
Toch zijn we heel zeker van zijn bestaan

omdat we ’t effect zien… om wat er gebeurt:
omgevallen bomen… of een bloem die zo geurt.

Gods Geest blaast óók waarheen Hij wil,
soms als een storm, soms ook heel stil.

We zien Hem niet komen, we zien Hem niet gaan…
Toch zijn we heel zeker van Zijn bestaan

omdat we ’t effect zien… omdat God ons onthult:
hoe mensen veranderen als Zijn Geest hen vervult.

Bij de één gaat het langzaam, bij de ander heel vlug.
Toch wil, wie vervuld is nooit meer naar het oude terug.

De Trooster, Gods Geest, wil je lichaam bewonen,
je gedachten veranderen, je mooie kant tonen.

De opmerkzame toeschouwer zal dan ook merken
dat jij vol bent van Gods Geest door al je goede werken.

Met deze woorden van de dichter Bas Bronkhorst, geschreven op 24 
juni 2015, wil ik namens het Pastorale Team iedereen een goede voor-
bereiding op Pinksteren toewensen.

Pastor Joost de Bont

Hemelvaart

God heeft Jezus naar de hemel gehaald.
Mede dankzij de officiële kerkelijke leer heb ik al vanaf mijn studietijd 
met respect naar andere godsdiensten leren kijken. Tijdens het Twee-
de Vaticaans Oecumenisch Concilie heeft de kerk met eerbied haar 
houding ten opzichte van andere godsdiensten geformuleerd. Over 
de moslims, bijvoorbeeld, werd geschreven hoe dicht zij bij ons staan 
in hun geloof in God, de profeten, Jezus en Maria. Sinds het concilie 
werkt de R.K. Kerk systematisch aan de versterking van haar band met 
andere godsdiensten. Deze openheid is een deel van de katholieke 
identiteit geworden. Vanuit deze jonge traditie kunnen we begrijpen 
dat de encycliek Fratelli Tutti van Paus Franciscus zijn fundament had 
in zijn vriendschap met Imam Ahmad Al-Tayyeb. De Paus heeft in deze 
Imam een bondgenoot gevonden om zich samen in te zetten voor de 
wereldvrede. De Paus en de Imam werpen een dam op tegen popu-
listen en extremisten. Vanuit het christelijk geloof gezien, lijkt de Koran 
de kruisdood en de verrijzenis te ontkennen. Veel moslims zullen het 
zo ook formuleren. Toch spreekt de Koran ook over de geboorte, de 
dood, het nieuwe leven en de wederkomst. 
Ronduit ontroerend vind ik de beschrijving in de Koran over de He-
melvaart van Jezus: “God heeft Jezus naar de hemel gehaald. God kan 
alles” (Soerat 4). In onze tijd, waarin gemakkelijk spanningen tussen 
moslims en christenen ontstaan, is het goed om te zien hoeveel geloof 
we delen. 
En eerlijk gezegd: omdat ik weet dat veel christenen hun handen vol 
hebben aan het Christusmysterie van de Hemelvaart, kan ik met ver-
wondering en respect kijken naar het geloof van mijn zusters en broe-
ders van de Islam. We zien u graag in de viering.

Pastor Rob van Uden

Pinksteren, een oproep tot vernieuwing 

Met verwondering kan ik kijken naar de prachtige kerken die we in 
onze regio hebben. Als geloofsgemeenschappen beheren we culturele 
schatkamers. Pinksteren laat ons echter vooral naar de spirituele kant 
van ons geloof kijken. De Heilige Geest wil ons enthousiast maken en 
vullen met geloof. Wanneer we geraakt worden door Gods Geest, wil-
len we ons geloof in daden omzetten, over ons geloof spreken, geloof 
delen, samen zingen. Jaarlijks roept het Pinksterfeest ons op om ons 
persoonlijk leven en onze parochie te vernieuwen: “Kom, Heilige Geest, 
vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw 
liefde. Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden”.
Pastor Rob van Uden

Meimaand - Mariamaand in de Bevrijdingskapel

In de meimaand zal de Bevrijdingskapel in park Vredeoord geopend 
zijn op woensdag 5, 12, 19 en 26 mei van 13.30 uur tot 16.30 uur. Natuur-
lijk binnen de algemene regels van het RIVM. 
Voor informatie over de kapel en groepsbezoeken aan de kapel mailt 
u naar: bevrijdingskapeldongen@gmail.com

Meimaand – Mariamaand

Rozenkransgebed

In de meimaand zullen we weer op twee locaties het rozenkransge-
bed aanbieden. In Dongen wordt het gebed elke dinsdagavond van-
af 19.00 uur voorgegaan door Matthieu Demmers. In Rijen wordt het 
gebed elke maandagavond vanaf 19.00 uur voorgegaan door Conny 
van Uden - Bossink. 
Het rozenkransgebed kenmerkt zich door een voortdurende herhaling 
van Wees Gegroeten en Onze Vaders. Deze herhaling zorgt voor een 
meditatieve stroom van gebed. De bijzondere vroomheid tot Maria 
brengt ons als vanzelf bij Jezus. In dit Jozefjaar zal het rozenkransgebed 
op beide plaatsen ook aandacht geven aan Jozef, de steun en toever-
laat van Maria. U hoeft zich voor het rozenkransgebed niet tevoren 
aan te melden.

Digitaal collecteren in onze kerk

Vanaf 1 mei is het mogelijk om op een nieuwe manier deel te nemen 
aan de collecte na de viering. We zijn namelijk gestart met Givt en 
daarmee kun je naast contant geld ook digitaal met je smartphone 
geven. Voor steeds meer mensen is het minder vanzelfsprekend om 
contant geld bij zich te hebben. Dat is eigenlijk ook niet zo vreemd, 
want bijna overal kun je met een pinpas betalen. Met dit in gedachten 
is Givt ontstaan. Klik voor meer informatie en verdere instructie naar 
‘Digitaal collecteren’ op onze website.

Livestream

Vanaf het weekend van 20 en 21 maart wordt er elk weekend een viering 
vanuit een van de kerken uitgezonden via een livestream. U kunt dat 
zien op een poster aan de kerkdeur. Als u in de kerk deelneemt aan een 
viering, kunt u uiteraard in beeld komen. Indien u dat niet wenst, kies 
dan een plaats in de kerk buiten het zicht van de camera’s of volg de 
viering thuis via uw computer of de tv. De gastenteams in de kerk kun-
nen u bij het kiezen van een plaats helpen. De link voor de livestreams 
vindt u op de website van de parochie, www.parochiedongen.nl.
De vieringen vanuit de Laurentiuskerk beginnen om 10.30 uur op zon-
dag 9 mei en 23 mei. De vieringen op zaterdag 1 en 15 mei om 19.00 uur 
worden gestreamd vanuit de Annakerk en op zondag 2 en 16 mei om 
10.00 uur uitgezonden op HalloGilzeRijen. 

Eerste Heilige Communie

Dwars door het dak
Aan tafel gaan met Jezus is vrienden willen zijn. Maar wat is vriend-
schap? En wat maakt het zo moeilijk om vrienden te zijn? 
Op de voorbereidingsbijeenkomst van woensdag 21 april verwonder-
den de communicanten zich over de ontmoeting tussen Jezus en de 
lamme en zijn vrienden. Pastor Edith Hertog

Familieberichten

Overleden:
27 maart: Hanneke Elands, 73 jaar
18 april: Dina van Dongen, weduwe van Hr. Langerwerf, 85 jaar

Weet u dat…

•  u vieringen via een livestream kunt volgen en elke zondag op televisie 
via HalloGilzeRijen? U vindt de linken naar en de begintijden van de 
vieringen op de website van de parochie. HalloGilzeRijen zendt uit 
op kanaal 41 voor Ziggo en kanaal 1438 voor KPN.

•  we de stand van zaken van de Actie Kerkbalans bijhouden op een 
levensgrote thermometer? Begin mei leest u er de stand t/m 30 april.

•  u meer informatie over bovenstaande onderwerpen en ander paro-
chienieuws kunt vinden op onze website www.parochiedongen.nl 
en op onze Facebookpagina?

BEL OF MAIL Jan Roks
Tel. 06 - 21 29 81 46  - E-mail: jan-roks@emdejong.nl

Wilt u volgende week adverteren
op onze Moederdag-pagina’s?

Zondag
9 mei

Moederdag


